
~ ๕๒ ~ 
 

สวนท่ี  ๗ 
 
 

 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕61– ๒๕๖5)   

๑.๑  กระบวนการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดงัน้ี 

  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดทำยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการดำเนินการครบ

ทุกขัน้ตอน  (รายละเอียดดูสวนที่  ๓  หนา  30) 
(๒)  แบบที่  ๑  :  การกำกับการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยมีการ

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  30) 
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  

(๑)  ตัวบงชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร ได  ๕  คะแนนเต็ม (รายละเอียดดูสวนที ่๓ หนา 30) 

(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ได  ๑๐๐  คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  37-44) 
 ๑.๓  ผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตร
การพัฒนา (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  ๔3)  โดยสรุปไดดังนี ้              

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จำนวน  439  โครงการ 
     สามารถดำเนินการได     จำนวน    0  โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  0  ของแผนยุทธศาสตร     
      ๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  

๒.๑  กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นเปนไปดวยความถูกตอง  สรุปไดดังนี ้

  (๑)  ตัวบงชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  ได  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการ

ดำเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูสวนที่  ๓  หนา  ๓0) 
๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปไดดังนี้  

(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจาณาติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับ
แผนพัฒนาสีป่ เพ่ือสอดคลองของยุทธศาสตรและโครงการ ได  100  คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  46) 

 (๒)  ตัวบงชี้ที่  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาทองถ่ิน  ได  5  คะแนน (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา  ๓1) 

 ๒.๓  ผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
(๑)  แบบที่   ๓/๑  :   แบบประเมินผลการดำเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา  (รายละเอียดดูสวนที่  ๔  หนา  ๔4)  โดยสรุปไดดังนี้               
  โครงการท่ีบรรจุในแผน    จำนวน   439  โครงการ 
  โครงการท่ีบรรจุขอบัญญัต ิ  จำนวน   7  โครงการ 

     คิดเปนรอยละ 0.91   ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 
   

/ (2 ) ตัวบงชี้... 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 



~ ๕๓ ~ 
 

  (๒)  ตัวบงชี้ที่  ๕  :  การดำเนินโครงการ  ได 5 คะแนน  (รายละเอียดดูสวนที่ ๓ หนา  ๓2)     
(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลดวยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ป ๒๕64 

(รายละเอียดดูสวนที่  ๕  หนา  44)   
 

  โครงการท่ีบรรจุในแผน   จำนวน  479 โครงการ 
     สามารถดำเนินการได     จำนวน  0  โครงการ    
     คิดเปนรอยละ  0   ของแผนพัฒนาทองถิ่น 

 
๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบงชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการดำเนินโครงการ  ได  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไมมีผลกระทบในการดำเนินโครงการ (รายละเอียดดูสวนที่  ๓  หนา  32-33)     
 
๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพยสินขององคการบริหารสวนตำบล 
 ๔.๑  ครุภัณฑที่ชำรุดมี   

๔.๒  เปนครุภัณฑที่ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดตามปกติ  และมีอายุตั้งแต ๕ ปขึ้นไป 
 ๔.๓  เปนครุภัณฑท่ีสามารถจะดำเนินจำหนายไดตามระเบียบพัสดุ 
 ๔.๔  วัสดุไดดำเนินการจัดซื้อตามความจำเปนของการใชงานและมีการควบคุมการเบิกจายวัสดุ  

๔.๕  วัสดุคงเหลือเปนปจจุบันและถูกตอง   
๔.๖  ไมปรากฏกวามีวัสดุหายไปโดยไมมีผูรับผิดชอบ  

 
๕.  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก 

องคการบริหารสวนตำบลมีโอกาสในการพัฒนา  คือ  มีองคกรภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ อยูใกลพ้ืนท่ี  
ประชาชนสามารถติดตอไดสะดวก  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  มีระบบบริการพื้นฐานจากหนวยงานเอกชนและ
รัฐวิสาหกิจ   ไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล  แตยังมีอุปสรรคจากสภาพแวดลอมภายนอก  คืออยูไกลจากจังหวัด  
บริการทางภาครัฐหลายอยางยังเขาไมถึง  ทำใหไมไดรับความสะดวกในการติดตอกับจังหวัด  การพัฒนาบริเวณคาบ
เก่ียวยังไมสามารถดำเนินการได  การจราจรของถนนบางสายมีรถเปนจำนวนมากทำใหเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง 

 
๕.๒  ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน 

องคการบริหารสวนตำบลมีจุดแข็งในการพัฒนา คือ ประชาชน  ผูนำชุมชน มีความพรอมที่จะให
ความรวมมือ ชุมชนเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน  ยึดยึดมัน่ในขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่น มีสิ่งแวดลอมที่ดี  อากาศบริสุทธิ์  ไมมีมลพิษ แตก็มีจุดออน  คือ คนในวัยทำงาน  คน
หนุมสาวอพยพไปหางานทำในเมืองและตางประเทศ  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการ
เกษตรเพียงอยางเดียวทำใหขาดรายได  เปนชุมชนที่อยูหางไกลตัวเมือง ขาวของราคาแพลง  ขาดแหลงเก็บกักน้ำเพ่ือ
การอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ  เนื่องจากตองสูบน้ำจากแมน้ำช ีซึ่งตองเสียคาใชจายใหแกองคการ
บริหารสวนตำบลเกาะมะนาว  ไมมีโรงงานโรงงานหรือบริษัทใหญๆ เพ่ือจางคนในทองถิ่น  
 
 
 



~ ๕๔ ~ 
 

 
 
 
 
 



~ ๕๗ ~ 
 

 
๖.  ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการขององคการบริหารสวนตำบล  มีดังนี้ 
            ไมมีงบประมาณในการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด 

 
 

/๗.  ปญหา...



~ ๕๘ ~ 
 

 
๗.  ปญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปญหา 
(๑)  ชวงฤดูแลงน้ำลดลงและมีปริมาณนอยไมเพียงพอ 
(๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวภูเขาสูงนำ้ไหลผานเร็ว  
(๓)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีที่กักเก็บน้ำไมเพียงพอ 
(๔)  ชวงเดือนมีนาคมมักจะเกิดพายุฤดูรอนทำใหบานเรื่อนที่อยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางในพ้ืนที่ ไดรับ

ความเสียหาย 
อุปสรรค  
(1)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีงบประมาณไมเพียงพอในการสูบน้ำ   
(2)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวยังไมสามารถเพ่ิมแหลงกักเก็บน้ำได 
(3)  บานเรอืนที่อยูอาศัย โรงเรียน สิ่งปลูกสรางทรุดโทรม เกาไมสามารถตานทานพายุที่เกิดขึ้นได 
(4)  ในชุมชนบางครัวเรือนยังมีถานะยากจนไมมีงบประมาณในการปลูกบาน ซอมแซมที่อยูอาศัยใหคงทน

ถาวรได   

  

ขอเสนอแนะ  
(๑)  เห็นควรพิจารณาขยายหรือเพ่ิมจำนวนสระกักเก็บน้ำ 
(๒)  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธใหประหยัดน้ำ 
(๓)  ควรจัดใหมีงบประมาณในการชวยเหลือผูดอยโอกาสไมมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรเพ่ิมมากขึ้น 

๘.  ปญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปญหา 

๑)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวบรรจโุครงการ/กิจกรรมไวในขอบัญญัตไิดรอยละ  0  ไมถึงรอยละ  
๑๐๐  ของแผนพัฒนาทองถิ่น  

๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวสามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไวในขอบัญญัตไิดรอยละ  
42  ไมถึงรอยละ ๕๐ ของแผนพัฒนาทองถิ่น  
 อปุสรรค 

๑)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีปญหา ความตองการทีจ่ะตองดำเนินการอยูเปนจำนวนมาก   
๒)  องคการบริหารสวนตำบลเกาะมะนาวมีงบประมาณที่จำกัด        
ขอเสนอแนะ  

        
๒)  เหน็ควรเรงรัดการดำเนินโครงการทีต่ั้งไวในขอบัญญัติใหไดมากวารอยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาทองถ่ิน 

 
  

 


